KØBENHAVNS
BEFÆSTNING

Københavns befæstningsdag
den 28. & 29. september 2019

Danmarks hovedstad blev i tiden op til slutningen af 1. Verdenskrig forsvaret af en af Europas største storby-fæstninger.
Den overvejende del af befæstningen blev opført 1886-1894
og blev udbygget mellem 1910 og 1916.
Udviklingen af våben og brug af fly gjorde imidlertid befæstningen forældet i løbet af få årtier. Mange af anlæggene blev
nedlagt og forladt og henlå i mange år glemt og forfaldne
rundt om København.

Befæstningsdagen er kort sagt en særlig dag for alle der har
lyst til en søndag i det grønne med rig mulighed for oplevelser.
Befæstningsdagen har været afholdt på den sidste søndag i
september siden 2000. Siden oprettelsen af Københavns Befæstningsforening i 2005 har foreningen koordineret dette
arrangement, der modtager støtte fra flere kommuner.

I dag er der kommet liv i mange af befæstningerne, ikke som
forsvarsværker, men som museer og aktivitetscentre i de restaurerede befæstninger og ikke mindst som rekreative områder rundt om storbyen.
Mange frivillige sørger i dag for, at befæstningerne ikke bliver
glemt og at deres historie bliver fortalt til nutiden som den
vigtige del de engang var af hovedstadens og landets historie.
De fleste anlæg er ikke tilgængelige for offentligheden og kun
nogle få er tilgængelige som museer, men hvert år, i september åbnes de store porte og jerndøre.
På Københavns Befæstningsdag er der hvert år mange arangementer fra Dyrehaven i nord til Mosede i syd, hvor der
vil være mulighed for at se anlæggene indvendigt og høre
fortællingen og deres tilblivelse og historie. Mange af arrangementerne er familiearrangementer, hvor der også er aktiviteter for børn.
Tag hele familien med ud på befæstningerne og se historien
blive levende for en dag.

God fornøjelse!

Se hele programmet på www.befaestningsdagen.dk
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KORT OVER KØBENHAVNS
BEFÆSTNINGER
NR.

BEFÆSTNING		

ADRESSE

1
Fortunfortet		
Fortunfortvej 16
				2800 Kongens Lyngby
2
Nordre oversvømmelse
Rustenborgvej 11
				2800 Kongens Lyngby
3
Garderhøjfortet		
Garderhøjfort 4
				2820 Gentofte
		
4
Lyngbyfortet		
Indgang fra Glaciset
5
Bagsværdfortet		
Møllemarken 27
				2880 Bagsværd
6
Gladsaxefortet		
Batterivej 54
				2730 Herlev
7
Cykeltur langs Husumvold Hjørnet af Islevbrovej
				og Tårnvej
8
Vestvolden i Rødovre
Ejbyvej 190B
				2610 Rødovre
9
Den røde barak		
150 m. fra Avedøre
				Tværvej, Hvidovre
10
Mosede fort		
Mosede Strandvej 87A
				2670 Greve
11
Kongelundsfortet		
Kalvebodvej 265
				2791 Dragør
12
Dragørfortet		
Prins Knuds Dæmning
				2-4, 2791 Dragør
13
Flakfortet		
Kalvebodvej 265
				2791 Dragør
14
Middelgrundsfortet
Middelgrundsfortet 1
				1433 København K
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FORTUNFORTET
Adresse: Fortunfortvej 16, 2800 Kongens Lyngby

NORDRE OVERSVØMMELSE
Adresse: Rustenborgvej 11, 2800 Kongens Lyngby

Entré: Gratis

Entré: Gratis

Dato: 29. september

Dato: 29. september

Starttidspunkt: kl. 11

Starttidspunkt: kl. 13

Sluttidspunkt: kl. 16

Sluttidspunkt: kl. 16

Mødested: P-plads ved Rustenborgvej 11 i Kgs.
Lyngby kl. 13.00.
Cykeltur fra Lyngby langs oversvømmelsesanlæggene til Øresund

Foto: Ole Bruun Nielsen

Program:
Kl. 11.00:		
Kl. 11.00-16.00:		
			
			
			
			
			
			

Flaghejsning og velkomst.
Fortet er åbent.
Plancheudstilling om Københavns nyere Befæstning.
Spejderne fra Fortunen Gruppe, bål og snobrød.
Nærum Privatskole, stor hoppepude samt oplevelsesture i og omkring fortet.
Andre spændende aktiviteter for børn.
Salg af kaffe, te, sodavand og kage.

Kl. 11.00, 13.00
og 15.00:		

Rundvisning på fortet.

Kl. 16.00:

Flaget tages ned og fortet lukker.

OBS: Indgang fra enden af Fortunfortvej eller fra Dyrehavegårdsvej 54.

www.facebook.com/FortunfortetsVenner
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www.fortunfortet.dk

www.faestningskanalen.dk
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GARDERHØJFORTET
Adresse: Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte

LYNGBYFORTET
Adresse: Indgang fra Glaciset for enden af Fort Allé

Åbent hus, omvisning og foredrag kl. 11.00, 13.00
og 15.00 samt plancheudstilling om Københavns
nyere befæstning.
Aktiviteter og udstilling af våben v/Hjemmeværnet.

Entré: Gratis

Entré: Gratis

Dato: 29. september

Dato: 29. september

Starttidspunkt: kl. 10

Starttidspunkt: kl. 10

Rundvisningerne markeres med affyringer af salutkanon.

Sluttidspunkt: kl. 16

Sluttidspunkt: kl. 16

Arrangør:
Fæstningskanalens Venner.

Program:
Kl. 10.00 – 16.00:
Oplev hvordan det var at være soldat på fortet under 1.
			
verdenskrig i fortets interaktive udstillinger. Der er
			
denne dag gratis adgang til Garderhøjfortet.
			
Kom på rundvisning på Garderhøjfortet. Oplev blandt
			
andet det renoverede kanontårn, hvor du selv kan prøve
			
at dreje den 100 tons tunge kanon rundt.
			
Rundvisningerne begynder ved fortets hovedindgang
			
			
Se et F16 jagerfly helt tæt på
			
			
Gentofte Brandmuseum viser deres antikke brandbiler
			frem.
Kl. 12.00:		

Garderhøjfortets store kanoner affyres

Kl. 12.05 – 13.00:
Hjemmeværnets Musikkorps, København,
			musicerer.
Under hele arrangementet sælger Garderhøjfortets Venner øl, vand, grillpølser,
kaffe og popcorn ved kommandantskabet.
Arrangør:
Garderhøjfortet og Garderhøjfortets Venner.

www.facebook.com/garderhøjfort
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www.garderhøjfort.dk.dk

www.faestningskanalen.dk
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BAGSVÆRDFORTET
Adresse: Møllemarken 27, 2880 Bagsværd

Entré: Gratis
Dato: 29. september
Starttidspunkt: kl. 11
Sluttidspunkt: kl. 14

Nu er muligheden kommet for at se det restaurerede fort. Især det flotte stormgitter, som er det
eneste bevarede.
Kl. 11.30, 12.30 og 13.30 er der rundvisning inde i
fortet.
Arrangør:
Gladsaxe Lokalhistoriske Forening
OBS:
Der er begrænset plads til bilparkering på naboens
parkeringsplads.

GLADSAXEFORTET
Adresse: Batterivej 54, 2730 Herlev

Entré: Gratis
Dato: 29. september
Starttidspunkt: kl. 11
Sluttidspunkt: kl. 14
Foto: Bo Herbst

Kl. 11.00: Flaghejsning og appel.
Flaget hejses til honnørsignalet og dagen sættes i gang, med velkomst til de fremmødte.
Hele dagen fra kl. 11.00 til 14.00:
- Soldat for en dag i 1919 - Børn kan blive optaget som Fortets nye rekrutter
og få en soldaterbog. Kom og oplev mandskab fra fodfolket og fæstnings
artilleriet i uniform og udrustning. Se soldatens tornyster - med skiftetøj,
barber- og pudsegrej. Udstillingen viser, hvad soldaten fik at spise, og hvad
han fik i løn, besøg kikkertstationen og prøv at tale i felttelefon og morse
med signallampen.
- Besøg Forbindingspladsen anno 1919 – Få sminket et ”sår” og måske også
blive forbundet af ambulancefolk og sygeplejerske fra 11. Bataljon.
- Der kan købes kaffe/the/kage i Krudt-cafeen og på Kogepladsen i teltlejren,
hvor du kan se hvordan kaptajn Vallentiners kogespand fungerer.
- Mød Hjemmeværnet anno 2019 – se uniformer og udrustning, radioudstyr
og køretøjer og meget mere.
- Militærkøretøjsklubben viser gamle militære køretøjer og udstilling fra tiden
omkring 2. verdenskrig

www.facebook.com/gladsaxekommune
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www.gladsaxe.dk/bagsvaerdfortet
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GLADSAXEFORTET
Specifikke programpunkter:
Kl. 11.15: 		
Flyverhjemmeværnets Tamburkorps spiller.
Kl. 11.30: 		

Hjemmeværnskompagniet demonstrerer en stillet opgave.

Kl. 11.45: 		
			

Oplev Gladsaxefortet indefra
(Gratis billetter udleveres hos Hjemmeværnet).

Kl. 12.00-12.45: 		
Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps Roskilde spiller
			
op. Nyd kaffen til tonerne fra et af Hjemmeværnets
			harmoniorkestre.

CYKELTUR
LANGS HUSUMVOLDEN FORBI

KAGSMOSEN OG TIL UTTERSLEV MOSE
Adresse: Hjørnet af Islevbrovej og Tårnvej

Entré: Gratis
Dato: 29. september
Starttidspunkt: kl. 13
Sluttidspunkt: kl. 15

Kl. 12.30: 		
			

Oplev Gladsaxefortet indefra 		
(Gratis billetter udleveres hos Hjemmeværnet).

Kl. 13.00: 		
			
			
			

Signaløvelse anno 1919: Brevduerne bliver sendt af sted,
horn- og lyssignaler bliver brugt, meddelelse bliver sendt
med cykelordonnans, felttelefonen bliver udlagt, og en
såret bliver bragt ind til Forbindingspladsen.

Kl. 13.30: 		

Hjemmeværnskompagniet demonstrerer en stillet opgave.

Vi skal på en cykeltur på Husumvolden forbi Kagsmosen. Vi følger stier og veje
langs med Husumvolden og krydser Frederikssundsvej for at afslutte ved Utterslev Mose ved Åkandevej. Undervejs vil der blive gjort holdt forskellige steder,
hvor der vil blive berettet om Husumvoldens tilblivelse og opbygning. Der vil blive
berettet om arbejdsstyrken og arbejdsforholdene på byggeriet, og meget mere
undervejs på turen.

Kl. 14.00: 		

Flaget nedhales og der blæser retræte.

Arrangør: Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Arrangør:
Hjemmeværnskompagni Hjortespring og Dansk militærhistorisk Selskab,
1914-gruppen/Gladsaxefortet.

Guider: Helge Baun Sørensen og Svend Ole Nielsen.
Mødested: Hjørnet af Islevbrovej og Tårnvej
Mødetid: 13:00
Alle er velkomne.
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Foto: Bo Herbst

www.Lokalhistorie-bhu.dk
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VESTVOLDEN I RØDOVRE
Adresse: Ejbyvej 190B, 2610 Rødovre

Entré: Ejbybunkeren 30 kr
for børn/50 kr for voksne.
Alle andre aktiviteter er
gratis
Dato: 29. september

Der er aktiviteter for hele familien i både
Ejbybunkeren, Artillerimagasinet og på Den
Historiske Vold.
Se hele programmet på
www.vestvolden.dk

Starttidspunkt: kl. 11

DEN RØDE BARAK

Adresse: Den røde barak på Vestvolden, 150 m. fra Avedøre Tværvej i Hvidovre

Entré: Gratis
Dato: 29. september
Starttidspunkt: kl. 10
Sluttidspunkt: kl. 14

Kom med til rollespil på Vestvolden!
Søndag d. 29. september skrues tiden tilbage til
1917 og Vestvolden bliver forvandlet til en livlig soldaterlejr. Her kan børn i alderen 5 til 12 år deltage i
et spændende rollespil.
Undervejs i spillet vil deltagerne blive udsat for sjove
og spændende prøver på Vestvolden, som både
udfordrer fysikken og hovedet. Man kan møde et
væld af soldater og andre spændende personer der
opholder sig på Vestvolden.

Sluttidspunkt: kl. 16

Ejbybunkerne - Foto: Kim Matthai Leland
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Foto: Katrine Huusom

www.facebook.com/Vestvolden

www.facebook.com/rollespilpaabefaestningsdagen

www.vestvolden.dk

www.forstadsmuseet.dk
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MOSEDE FORT
Adresse: Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve

Entré: 90 kr. for voksne,
børn op til 18 år er gratis.
Dato: 29. september
Starttidspunkt: kl. 11
Sluttidspunkt: kl. 16
Dagen igennem vil der være masser af forskellige aktiviteter ved fortet. Hør
kanonerne brage en gang i timen, når foreningen Aktive Kanonérer fyrer deres
medbragte kanoner af. Der er også mulighed for at gå på skattejagt, tage med
på rundvisninger både ude og inde, opleve spændende udendørs teater, nyde
tonerne fra Greve Harmoniorkester, smage en portion suppe fra gullaschkanonen og købe en tur i helikopter for at se det hele lidt fra oven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanonerne bliver skudt af én gang i timen: kl. 11, 12, 13, 14,
15 og 16
Rundvisning på fortets udearealer: kl. 11-11.30
Rundvisning i udstillingen: kl. 12-12.30 (entré til udstillingen)
Teaterforestilling: kl. 13-14
Greve Harmoniorkester spiller tidens toner: kl. 14-15
Der serveres suppe fra gullaschkanonen: kl. 11-16
Hør om de istandsatte 75 mm kanoner: kl. 11-16
Gå på skattejagt på fortområdet: Køb din soldaterbog i billetsalget.
Pris 25 kr.
Flyv med helikopter over Mosede Fort: Pris 350 kr. pr.
person. Henvendelse ved helikopteren på dagen eller book på forhånd på
www.helicompany.dk.

www.facebook.com/mosedefort
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www.mosedefort.dk

KONGELUNDSFORTET
Adresse: Kalvebodvej 265, 2791 Dragør

Entré: Gratis
Dato: 29. september
Starttidspunkt: kl. 11
Sluttidspunkt: kl. 15

Kongelundsfortet i bevægelse 2019
Friluftsaktive og legeglade mennesker i alle
aldre, inviteres til en masse oplevelser på og
omkring Kongelundsfortet - Outdoorcenter!
Tag familie eller venner med og få en sjov
dag sammen! Alle aktiviteter er gratis!
Programmet på Kongelundsfortet d. 28. sep.
2019 løber fra kl. 11.00-15.00 og vil byde på
et væld af aktiviteter både for store og små!
Du kan se et udvalg af dagens aktiviteter
nedenfor.
Der er mulighed for at købe mad og drikke.
Parkering og transport:
Bus 33 kører til Kongelundsfortet – lige til
døren
Der kan parkeres på dele af den store parkeringsplads ved Kongelundshallen, samt på
den store grusparkeringsplads ved stranden.
Vi glæder os til at se jer!
Arrangør:
Kongelundsfortet Outdoorcenter – Et
samarbejdsprojekt mellem DGI og Dragør
Kommune
Projektet er en del af Naturpark Amager og
støttet af Nordea-Fonden

www.kongelundsfortet.dk

Aktiviteter 2019:
• SUP i voldgraven - husk skiftetøj, vi har
svømmeveste.
• Laser-run - Kombineret løb og skydning
med laser
• Mountainbike – lån en cykel og bliv
instrueret af en instruktør i tekniske
færdigheder
• Workshop med bushcraft
• Træklatring/rebklatring
• ’Gamle Lege’ for hele familien med
Museum Amager
• Kommandokravl over voldgraven
• Rappelling fra toppen af radartårnet
• Spejderaktiviteter
• Flot natur i og omkring fortet!
• Lær at flette med pil
• Cykelbane for mini-cyklister – du kan få et
cykelkørekort
• Skattejagt
• Naturformidling – med snittebiks, fugle
jagt og naturpostkort
• Få gode råd til pakkelisten til ture og
overnatning med familien i naturen
• + mange andre sjove aktiviteter
Husk blot at tage tøj på efter vejret – og
som I kan bevæge jer i. Derudover vil der
være taler og musikalske indslag.
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DRAGØR FORTET

FLAKFORTET

Adresse: Prins Knuds Dæmning 2-4, 2791 Dragør

Entré: Gratis

Adresse: Flakfortet, 1009 København K

Fortet er åbent for besøg på Befæstningens Dag,
og den nye forpagter planlægger aktiviteter.

Entré: Gratis

Dato: 29. september

Dato: 28. september

Starttidspunkt: kl. 11

Starttidspunkt: kl. 11

Sluttidspunkt: kl. 16

Sluttidspunkt: kl. 16.50

I forbindelse med befæstningens dag samme weekend og standernedhalning
sidste lørdag i september, så arrangerer Flakfortet en åben dag lørdag d. 28.
september.
Program:
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
		
Kl. 14.00
Kl. 14.00
		
Kl. 14.50
Kl. 15.00
Kl. 16.00
		
Kl. 16.50

Afgang færge fra Nyhavn (Sparshipping.dk)
Historisk rundvisning (70,- pr. voksen/40,- pr. barn)
Dansk Kanonerselskab fejrer befæstningens dag og sejler
sæsonen med at fyre af selskabets salutkanoner
Afgang færge fra Nyhavn (Sparshipping.dk)
Opstart af Flakfortets 100 år gamle dieselgenerator, en B&W
motor fra 1914
Afgang Flakfortet (første retursejlads)
Historisk rundvisning (70,- pr. voksen/40,- pr. barn)
Opstart af Flakfortets 100 år gamle dieselgenerator, en
B&W motor fra 1914
Afgang fra Flakfortet

Under dagen vil der også være åbent i vores restaurant/kiosk, og mulighed til at
spille en omgang minigolf. De rigtigt seje tager sig selvfølgelig en svømmetur midt
i Øresund.
I er alle velkommen!
Ved spørgsmål er I velkommen at kontakte os på 32960800 og tast #4 for
havnekontor, Alternativt send et email til havnekontor@flakfortet.com.

www.facebook.com/DragorFort
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www.dragorfort.dk
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MIDDELGRUNDSFORTET
Adresse: Middelgrundsfortet 1, 1433 København K

Entré: Gratis
Dato: 29. september
Starttidspunkt: kl. 09
Sluttidspunkt: kl. 16.15

Som kronen på værket med etablering af Københavns befæstning etablerede Estrup under
Christian IX Middelgrundsfortet som verdens
største søfort på verdensstørste kunstige ø.
Fortet har fra 1890 hvor det blev opført været
en del af hæren, søværnet og senest flyvevåbnet inden det blev til flygtningecenter. I 2015
købte spejderbevægelsen fortet og i august
2019 åbner fortet nyrenoveret op som hele
landets Ungdomsø. Kom ud op oplev de unges
nye rammer og fortets historie.

Program:
Mulighed for sejlads fra Nyhavn med Spar Shipping kl. 09:00, kl. 11:00 og 14:00.
Afgang fra fortet igen kl. 13:15, 15:15 og kl. 17:15.
Der vil være mulighed for, at gå på opdagelse på det gamle søfort på egen hånd,
deltage i ungeaktiviteter eller deltage i en historisk rundvisning kl. 09:45, 11:45
og 14:45. Rundvisningen tager ca. halvanden time og koster 70 kr. for voksne og
40 kr. for unge.
Spørgsmål eller forhåndsbooking af rundvisning (max 40 mand pr. rundvisning)
kan ske på booking@ungdomsoen.dk ligesom der kan læses mere om fortet på
www.ungdomsoen.dk eller www.facebook.com/ungdomsoeen/
Færgebilletter købes hos: www.sparshipping.dk

www.facebook.com/ungdomsoeen/
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www.ungdomsoen.dk

